
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 14.5.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 14.5.2008 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, PaedDr. Žáková, Ing. Hor�i�ka, pí Musilová, p. Vlach, pí Michlová, 
Mgr. Ž�rková 
Omluveni: p. Ve�e�a, pí Machalí�ková, Mgr. Dosoudilová, pí Matysová 
Hosté:p. Šnajdr, p.Vysloužil (MPO) 
 

III. Program 
a) Z minulé sch�ze: bylo svoláno jednání na míst� samém za p�ítomnosti Ing. Hoppa, 

Ing. Mut�anské, Ing. Pospíšilové z Mmol., p. Pešouta z DI P�R Ol a p�edsedy KM� 
20 p. Jan�íka – na parkovišti za zdravotním st�ediskem Jánského bude vyzna�eno 
jedno místo pro invalidy, kte�í jedou na ošet�ení do zdravotního st�ediska a ostatní 
místa k stání dle požadavku MUDr. Vachutky ze zdravotního st�ediska. Co se tý�e 
organizace dopravy v ulici Brn�nská kolem budovy �.p. 47 není dle vyjád�ení odd. 
státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního ú�adu nutné z d�vodu 
malého množství vozidel nic m�nit v dopravním zna�ení, ani není t�eba žádná oprava 
komunikace. Bylo schváleno: Heyrovského 12 – �išt�ní kanálové vpusti, Heyrovského 
u FIATu – odstran�ní klapající dlažby chodníku, Lužická u MŠ - oprava propadu 
v komunikaci, Nedv�dova kolem kašny – oprava p�ekop� v živi�ném chodníku. 
Termín dle kapacit TSmO, a.s. 

b) K ve�ejnému osv�tlení: neexistující ve�ejné osv�tlení mezi tramvajovými zastávkami 
Pionýrská a Brn�nská – výstavba osv�tlení by si podle názoru pracovník� MMOl 
vyžádalo náklady p�evyšující 1 000 000,- K�, proto tuto akci lze zrealizovat pouze 
jako investi�ní akci v�atn� zpracování nové projektové dokumentace a výb�rového 
�ízení prost�ednictvím odboru investic MMOl. 

c) Požadavek na MPO – více si všímat pejska��, pejsci nejsou na vodítku nebo 
s náhubkem a ponechávání exkrement� pejsk� na chodnících a trávnících po sídlišti. 
Dále podporujeme z�ízení odtahové služby pro MPO a žádáme o vrácení boti�ek 
strážník�m MP do jednotlivých okrsk�, protože centrální nasazování boti�ek se na 
sídlišti neosv�d�ilo, nebo� je velice zdlouhavé než služba s boti�kou z centra 
Olomouce p�ijede do sídlišt�. 

d) Podporujeme projekty DDM Jánského v Olomouci – žádost o poskytnutí dotace na 
druhou etapu Venkovní ekou�ebny, dosazení strom�, ke�� a zahradního mobiliá�e. 

e) Žádáme o pokácení 1 ks javorku na ul. Nedv�dova na rohu plotu MŠ p�ed Zenitem a 
p�es jeden strom je t�eba u�ezat polovinu suché koruny javorku p�ed domem 
Nedv�dova 11. Druhá polovina stromu normáln� roste a je olist�ná. 

f) Z d�vodu dokon�ení úprav ICM na DDM Jánského budou, po dohod�, sch�ze KM� 
20 probíhat v místnosti ICM, která je v p�ízemí objektu DDM a je tedy p�ístupná i 
imobilním ob�an�m. 

g) Co d�lat s holuby, kte�í se zdržují na Zenitu a snaží se hnízdit i na balkonech dom� na 
ul Nedv�dova 7 – 11 a na dalších místech po sídlišti? Nem�že odbor životního 
prost�edí MMOl na�ídit vlastníkovi Zenitu, aby ud�lal opat�ení k zamezení hnízd�ní 
holub� a zv�tšování jejich kolonie? Holubi sedí na �ímsách a výstupcích st�echy a tam 
za nimi dravec nepoletí. 



h) Žádáme o opravu d�r v silnici ul. Tolstého 
i) Žádáme o o�ezání strom� v ul. Tolstého – již dávno nebylo provedeno. 
 

IV. Pošta: Došel záznam z místního šet�ení s výsledky jak popsáno výše. Dále došlo 
n�kolik sd�lení o povolení postavení p�edzahrádek k místním restauracím s platností od 
1.5. do 31.10.2008. 

 
V. Termín p�íští sch�ze st�eda 11. �ervna 2008 v 18.00 hod. 

 
 

Zapsala: pí. PaedDr. S. Žáková     Schválil: p.J. Jan�ík 


